
MSE MaSol

Bottle & Can Growler machine

Mr. Growler serie by Dutch Growler

➢ Howler Growler

➢ ICanGrow

www.dutchgrowler.eu
www.machinesolution.eu

http://www.dutchgrowler.eu/
http://www.machinesolution.eu/


MSE MaSol Growler machines

Scan mij met een mobiel 
apparaat om meer te 

lezen over dit onderwerp

Growler bottling & canning made easy



Mr.Growler serie

CO2 Flush

Met 1 druk op de knop, wordt 
je fles zuurstof vrij gemaakt met 

CO2, instelbaar wordt de fles 
2x, 3x of 4x geflushed met CO2. 

Zo drijven we de zuurstof uit de 
fles, en blijft het bier langer 

houdbaar na het vullen.

Jouw bar, jouw identiteit

De Howler Growler is van RVS, 
maar ook zeker in andere 

kleuren te krijgen dan 
standaard RVS kleur.

Wil jij fel rood, geel of groen of 
een ‘hout-look’? 

Geen probleem; de Howler
Growler komt in jouw kleur, 

past’ie er mooi bij op jouw bar!

Start/stop vullen

Na het flushen selecteer je de 
juiste bier om de fles mee te 

vullen, en druk je start.

Wanneer de fles bijna vol is, 
stop je het vullen en blaast de 

Howler Growler de laatste 
hoeveelheid bier in de leiding in 

de fles met CO2.

Hierdoor is de leiding weer 
klaar voor het volgende biertje, 

en voorkomt de Howler
Growler vermenging van 
verschillende bieren in de 

leiding.



Mr.Growler 
serie

De HowlerGrowler

De ICanGrow



HowlerGrowler

• De flessen vuller van Mr.Growler

• 3 knoppen voor bediening

• LCD scherm

• Veiligheid deurtje

• Geautomatiseerd CO2 spoelen

• Computer gestuurd

• LED verlicht van binnen

• In alle kleuren denkbaar te 
leveren.



ICanGrow

• Zowel fles als blik af te vullen

• Blik kan direct aansluitend gecapt worden

• 4 knoppen voor bediening

• LCD scherm

• Veiligheid deurtje

• Geautomatiseerd CO2 spoelen

• Computer gestuurd

• LED verlicht van binnen

• In alle kleuren denkbaar te leveren.



HowlerGrowler



ICanGrow



Meer informatie

Bezoek onze website 
voor meer informatie

www.dutchgrowler.eu

www.machinesolution.eu

Mail naar info@machinesolutuion.eu

Bel MSE MaSol
+31 6 28 52 41 27

Of vraag uw contact person

http://www.dutchgrowler.eu/
http://www.machinesolution.eu/
mailto:info@machinesolutuion.eu


Machine Solution 
Engineering Kampen

▪ Machine engineering & bouw
▪ Technische consultancy
▪ Technische dienstverlening

▪ Machine doorontwikkeling
▪ Machine onderhoud
▪ Machine verhuizingen

MSE MaSol
• Machine bouw.

• Concept engineering.

• Prototype bouw.

• Machine bouw.

• Machine verbeteringen, upgrades ontwikkeling – Engineering.

• Performance verbeteringen.

• Breakdown preventie.

• Machine spare parts.

• Verbeterde spares.

• het verbeteren van onderdelen die storing gevoelig zijn.

• Outdated parts.

• Onderdelen die via oorspronkelijke OEM niet meer leverbaar zijn.

• Machine onderhoud.

• Schoonmaakplan als leidraad.

• Onderhoudsplan is input voor verbeteringen.

• Machine(lijn) verhuizingen.

• Prestatiemeting voor / na verhuizing - Optionele prestatiegarantie.

• Project management, on site coördinatie.
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MSE MaSol

Wij zijn MSE MaSol, en zijn machinebouwers uit Kampen.
Samen hebben we jaren ervaring met verpakkingsmachines voor diverse producten, en dan met name in de Tabak industrie.
Vanuit de tabak industrie hebben wij ervaring met produceren en verpakken van sigaren, pakjes shag, sta-zakken en blikken en 
verwerkten wij middels diverse methodes vele soorten producten, verschillende vormen, verschillende materiaalsoorten.

Samen met een aantal techneuten, zijn we ambitieus ons eigen een machinebouw bedrijf gestarten, waarbij we ons niet langer 
richten op de tabak industrie en ons verdiepen in de algemenere verpakkingsindustrie en speciaal bierbrouwerij industrie,.
Wij menen dat de prijzen voor de huidige brouw installaties erg hoog zijn, eveneens als voor de bottelmachines en labelmachines,
en dat er voor de meeste speciaal bierbrouwerijen nog erg veel handwerk overblijft, ondanks de aanwezigheid van machines.

Ook richten we ons graag op de algemenere verpakking industrie, bakjes, plastic sealen, sta zakken en blikken.

Wij komen graag in contact met verschillende verpakkings- en productie bedrijven , om uw wereld, en de installaties erachter, beter 
te kunnen begrijpen om te bepalen hoe we uw sector beter ten dienste zouden kunnen zijn.



Duurzaam 
ondernemen

Bij MSE MaSol vinden we duurzaam ondernemen erg belangrijk en 
primair onderdeel van het hedendaagse ondernemen.

Wij willen een positieve bijdrage leveren aan het klimaat van de wereld 
van onze volgende generaties, mede daarom hebben we gekozen voor 
dit prachtige huurpand bij het bedrijven terrein van Dolco – Dolfsma.



Duurzaam 
ondernemen

Naast dat we menen onze CO2 bijdrage zo mimimaal mogelijk te krijgen, menen we tevens dat 
gebruik van Aardgas niet langer van deze tijd is voor nieuwe installaties. Ondanks de schone 
verbranding van gas, willen wij uit respect voor de Groningers en hun woon en leefomgeving geen 
deelname in gebruik van aardgas hebben.

Onze bedrijfsruimte is geheel van vloerverwarming voorzien, welke door een warmtepomp gevoed 
wordt. Voor warm tapwater gebruiken wij elektrische boilers. Daarmee zijn wij volledig aardgas vrij.

Onze elektriciteit verkrijgen we van de zonnepanelen boven op het dak van onze bedrijfsruimte.

De enorme zonnepanelen installatie van onze verhuurder genereerd meer dan voldoende capaciteit 
voor onze bedrijfsvoering. #iedereendoetwat



Machine Solution 
Engineering Kampen

▪ Machine engineering & bouw
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▪ Machine doorontwikkeling
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Thank 
you


